PREINSCRIPCIÓ ESO 2018-2019

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ ESO

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DEL 13 AL 24 D’ABRIL

Passeu per la Secretaria del Centre, durant aquest dies, de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30h i
dimarts i dijous de 15:30 a 17:30h. La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta amb la
documentació acreditativa següent:
Dades de l’alumne/a:
•
•
•

Original i fotocòpia del DNI/NIE/PASSAPORT de l’alumne, del pare i mare i /o del tutor/a legal
Original i fotocòpia del llibre de família
Original i fotocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual) de l’alumne

Dades a efecte de barem:
•
•
•
•

Original i fotocòpia del certificat d’existència de germans al centre, o de pares o tutors legals que
hi treballin
Original i fotocòpia del certificat de convivència actual
Original i fotocòpia del certificat de beneficiari de la renda mínima d’inserció
Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de l’alumne, pare, mare o germà/germana

Dades a efecte de criteris complementaris de baremació:
•
•
•

Certificat/carnet de família nombrosa/monoparental
Certificat mèdic per justificar la malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu,
endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs
Certificat d’escolarització del pare, mare, tutors o germans de l’alumne/a en el centre per al qual
es presenta la sol·licitud

Aspectes que cal tenir present sobre el procés de Preinscripció:
•

Cal presentar UNA ÚNICA SOL·LICITUD. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la
INVALIDACIÓ dels drets de prioritat que puguin correspondre.

•

Cal presentar la sol·licitud EN EL CENTRE ON VOLEU CURSAR LA PRIMERA OPCIÓ.
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•

Incloure al full de sol·licitud TOTES les opcions desitjades. Dins del mateix full de sol·licitud, per
a un mateix tipus d’ensenyament, es poden demanar:






Un mateix cicle/ensenyament de diferents centres
Un mateix cicle/ensenyament en diferents torns
Diferents cicles d’un mateix centre
Diferents cicles de diferents centres
Diferents cicles de diferents poblacions de Catalunya

Totes aquestes opcions s’han de marcar una a una i per ordre de la vostra preferència. Cal
que tingueu present que és important marcar el màxim d’opcions possibles. Marcar una sola o
poques opcions NO INCREMENTA MÉS les possibilitats d'obtenir la plaça desitjada.
•

Comprovar els torns. Cal informar-se, per a totes les opcions marcades a la sol·licitud, de
quin és el torn en què cadascun dels centres imparteix els ensenyaments sol·licitats:
-

Torn de matí
Torn de tarda
Torn diürn

- Horari només de matí
- Horari només de tarda
- Horari de matí i tarda

Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament
d'Ensenyament (preinscripció telemàtica), un cop enviades les dades a través d'aquesta eina
informàtica, cal imprimir i signar la sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa
corresponent, presentar-la dins el termini establert en el centre de primera opció.
•

Un cop presentada la sol·licitud de plaça, cal tenir present les dates següents:
o

3 de maig: Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb el BAREM
PROVISIONAL. Comproveu la vostra baremació i que la via d’accés és la correcta

o

4 al 8 de maig: Període per fer les reclamacions NO S’ADMETRAN RECLAMACIONS
POSTERIORS AL DIA 8 DE MAIG.

o

9 de maig: Resolució de les reclamacions

o

10 de maig: Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb el BAREM
DEFINITIU, un cop resoltes les reclamacions.
 Aquesta llista no és encara la d’assignació de plaça, cal esperar la relació
definitiva de l’alumnat admès

o

12 de juny: Publicació de la llista definitiva d’alumnes admesos al centre.
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